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Voor betaald voetbalclubs is het van 

groot belang om zoveel mogelijk spe-

lers uit de eigen jeugdopleiding door 

te laten stromen naar het eerste team. 

Als er spelers uit de eigen opleiding 

kunnen doorstromen is er geen in-

vestering nodig voor het aantrekken 

van spelers van buitenaf. Voetbalclubs 

maken tot op heden vooral gebruik 

van scouts en coaches om talenten te 

identificeren voor hun jeugdopleiding, 

een methode die vooral gebaseerd 

is op ‘intuïtieve’ kennis.1 Objectieve 

informatie kan deze intuïties over de 

sterktes en zwaktes van jonge spe-

lers bevestigen en de clubs van meer 

kennis voorzien.2 Onderzoek kan ook 

bijdragen aan het identificeren van 

talenten die anders niet geïdentificeerd 

zouden zijn. Talenten zijn in trainin-

gen en competities niet alleen beter 

dan hun leeftijdsgenoten, maar hebben 

vooral de potentie om op het hoogste 

niveau te acteren.3,4 Ook voor de spe-

lers is het belangrijk dat ze inzicht krij-

gen in de eisen die gesteld worden om 

de weg naar de top te halen. Het heeft 

voor getalenteerde spelers een grote 

meerwaarde als ze weten hoe ze zich 

op verschillende aspecten moeten ont-

wikkelen. Bij inzicht in deze gegevens 

kunnen ze ook beter begeleid worden 

in hun ontwikkeling en hebben ze een 

grotere kans om hun potentie en dro-

men waar te maken.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een doorgaand 

proces, waarin spelers binnen een 

geschikte leeromgeving (faciliteiten, 

trainers, hoog niveau van training en 

competitie, etc.) zich continu dienen te 

verbeteren en zo de kans hebben om 

hun potentie optimaal te realiseren.2 

Het theoretische kader om de ont-

wikkeling van getalenteerde spelers 

te onderzoeken houdt rekening met 

zowel de dynamische als het multidi-

mensionale karakter van talent.5,6 Zo-

als in figuur 1 is weergegeven wordt 

het dynamische karakter van talent 

bepaald door de groei en rijping, trai-

ning, de manier en snelheid van leren 

en de omgeving. Samen dragen deze 

allemaal bij aan de uiteindelijke pres-

tatie.7 Het multidimensionale karakter 

van voetbal is ook weergegeven in 

figuur 1 door de combinatie van pres-

tatiebepalende kwaliteiten: lichaams-

bouw, fysieke, technische, tactische en 

mentale eigenschappen.6,8-12 Al deze 

eigenschappen worden sinds het jaar 

2000 door Bewegingswetenschappen 

Groningen gemeten, maar in dit artikel 
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zal vooral worden ingegaan 

op de technische vaardighe-

den, aangezien dit één van de 

belangrijkste aspecten in het 

voetbal is. Om succesvol te 

zijn moeten technische vaar-

digheden snel en nauwkeurig 

worden uitgevoerd.13,14 in 

dit artikel wordt vooral de 

ontwikkeling van dribbelen en 

passen besproken.

Veldtesten in de praktijk
De ontwikkeling van de getalenteerde 

spelers bij drie noordelijke jeugdop-

leidingen is voornamelijk onderzocht 

door het gebruik van longitudinaal 

onderzoek. De voetballers van 10-19 

jaar zijn in hun ontwikkeling gevolgd 

terwijl ze op het hoogste niveau bin-

nen hun leeftijdscategorie speelden. 

in het huidige voetbal worden hoge 

eisen gesteld aan de fysiologische en 

technische kwaliteiten van de spelers. 

Vooral sprints over korte afstanden 

(5-10 meter) komen vaak voor. Deze 

sprints worden niet altijd in rechte 

lijn uitgevoerd; in wedstrijden wordt 

tijdens het sprinten juist veel gedraaid 

en gekeerd. Bovendien moeten spelers 

in staat te zijn dergelijke sprints kort 

na elkaar uit te voeren, zowel zonder 

bal als met de bal aan de voet.

Met de Shuttle Sprint en Dribbel Test 

(SSDT) worden deze kwaliteiten ge-

meten: de sprintsnelheid over korte 

afstanden waarbij ook wendbaarheid 

een rol speelt en de herhaalde sprint-

snelheid, waarbij dezelfde sprints 

onder toenemende 

vermoeidheid kort na 

elkaar worden uitge-

voerd.16 Ter bepaling 

van de fysiologische 

kwaliteiten worden 

de sprints zonder bal 

uitgevoerd; ter bepa-

ling van de technische 

kwaliteiten nemen de 

spelers een bal mee 

aan de voet. Als een 

speler de controle over de bal verliest 

is dit terug te zien in de tijden.

Shuttle Sprint en Dribbel Test
Bij de SSDT (figuur 2) worden de eind-

tijd en de tussentijden gemeten met 

elektronische tijdwaarneming poortjes. 

Het parcours van deze 30 meter lange 

test is als volgt:

– 5 meter heen; 

– 180° draaien; 

– 6 meter terug; 

– 180° draaien;

– 10 meter heen;

– nogmaals 180° draaien;

– afsluitend 9 meter terug.

Precies 20 seconden na de start van 

de eerste sprint vindt de start van de 

tweede sprint plaats. Dit wordt aan-

gegeven door de testleider. Precies 20 

seconden na de start van de tweede 

sprint vindt de start van de derde 

sprint plaats. De spelers voeren in 

totaal drie sprints uit. Na 

vijf minuten rust wordt 

dezelfde test nogmaals 

gelopen, maar nu met de 

bal aan de voet. Wederom 

geldt dat de spelers drie 

herhalingen uitvoeren. De 

scores die veelal gebruikt 

worden zijn:

– de tijden van de drie 

afzonderlijke sprints en de 

drie afzonderlijke dribbels;

– de snelste sprinttijd en de snelste 

dribbeltijd;

– het verschil tussen de snelste sprint-

tijd en de snelste dribbeltijd (de tijd 

die een speler ‘verliest’ als de bal aan 

de voet moet worden meegenomen);

– de herhaalde sprinttijd van de 

eerste drie sprints en van de eerste 

drie dribbels, alsmede het verschil 

hiertussen.

Tevens kunnen de tussentijden (wend-

tijden) meegenomen en geanalyseerd 

worden.

Slalom Sprint en Dribbel Test 
De tweede test die uitgevoerd wordt 

om de snelheid met en zonder bal te 

meten is de Slalom Sprint en Dribbel 

Test (SlalomSDT).16 Deze test meet het 

slalomsprinten en slalomdribbelen met 

snelle richtingsveranderingen, wat iets 

voetbalspecifieker. De spelers ‘zigzag-

gen’ bij deze test rond 12 pylonen die 

op 2 meter afstand van elkaar staan. 

Ze voeren de test twee keer uit: als 

sprint en als dribbel. Gemeten wordt 

in hoeverre spelers in staat zijn om 

snel te sprinten over 

een afstand van 30 me-

ter, waarbij ze 12 keer 

van richting moeten 

veranderen. Bovendien 

wordt gemeten hoeveel 

tijd de spelers extra no-

dig hebben als ze een 

bal aan de voet moeten 

meenemen, een indica-

tie voor hun technische 

kwaliteiten.

Figuur 1. Schematisch overzicht van talentontwik-
keling bij voetballers.15

Figuur 2. Testopstelling voor de Shuttle Sprint en 
Dribbel Test (SSDT).
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Loughborough 
 Soccer Passing Test
in een wedstrijd moet een 

speler in staat zijn om 

adequaat te reageren en 

snel en nauwkeurig acties 

uit te voeren.14 De vaar-

digheden passen, dribbelen, 

balcontrole en reageren op 

een aanwijzing zijn gemeten 

met behulp van een derde 

test: de Loughborough Soc-

cer Passing Test (LSPT).17 De 

afmetingen van de test zijn 

weergegeven in figuur 4: 

vier banken met in het mid-

den vier gekleurde vellen 

(groen, blauw, rood, wit) van 

60x30 cm staan in het mid-

den tegen de lijnen aan. Een 

stuk aluminium van 10x15 cm is ver-

ticaal in het midden van de gekleurde 

vellen geplakt.

De speler begint met de bal in het mid-

den en passt de bal op één van de vier 

kleuren. De spelers zijn geïnstrueerd 

dat de passes alleen uitgevoerd mogen 

worden in de passingzone tussen de 

twee rechthoeken. De spelers mogen 

de bal alleen stoppen in het binnen-

ste vierkant als de bal terug komt en 

dienen de test zo snel en zo accuraat 

mogelijk uit te voeren. De testleider 

geeft ruim voor de volgende pass (vlak 

voordat de bal de bank raakt) de vol-

gende kleur aan waar op gepasst dient 

te worden. Er zijn 16 passes per sessie 

en elke speler heeft in totaal twee ses-

sies. Tijdens het uitvoeren van de test 

wordt de straf- en bonustijd bijge-

houden (tabel 1). De eindtijd geeft de 

snelheid weer en de prestatietijd is een 

maat voor snelheid inclusief nauwkeu-

righeid.

Ontwikkeling talenten
De ontwikkeling op zowel de Shut-

tleSDT als de SlalomSDT is longitu-

dinaal onderzocht bij getalenteerde 

spelers (12-19 jaar), spelend in een 

jeugdopleiding. De spelers ontwikkel-

den zich op zowel sprinten en dribbe-

len op beide testen.18 in tabel 2 staan 

de gemiddelde waarden van die testen 

op respectievelijk 12- en 19-jarige leef-

tijd.

De grootste vooruitgang op zowel het 

sprinten als dribbelen 

vond plaats in de eerste 

twee jaar, namelijk 40% 

van de totale verbete-

ring over de acht jaar. 

De relatie tussen de 

ontwikkeling van het 

dribbelen van 14 tot 18 

jaar en het niveau (prof- 

versus amateurvoetbal) 

waar de spelers als ze vol-

wassen zijn op uitkomen, 

is ook onderzocht.19 De 

longitudinale resultaten 

lieten zien dat de spelers 

die uiteindelijk profvoetbal-

ler zijn geworden tijdens de 

jeugd gemiddeld 0,3 seconde 

sneller waren op de dribbel. 

Tevens waren de toekom-

stige professionals van 14 tot 

18 jaar gemiddeld 1 seconde 

sneller op de herhaalde 

dribbel dan de toekomstige 

amateurs.

Snelheid en nauwkeurigheid 

in het uitvoeren van tech-

nische vaardigheden bij de talenten is 

gemeten met de LSPT.20 De snelheid 

van spelers op hun 10e jaar was ge-

middeld 48 seconden en hun presta-

tietijd (snelheid + nauwkeurigheid) 

66 seconden. Op hun 18e jaar voerden 

de spelers de test in gemiddeld 44 

seconden uit en hun prestatietijd was 

gedaald naar gemiddeld ongeveer 50 

seconden. De spelers lieten dus een 

vooruitgang zien op de component 

snelheid, maar opvallender was de 

grotere vooruitgang op de combinatie 

van snelheid en nauwkeurigheid.

Conclusies 
Het theoretische kader van talentont-

wikkeling geeft aan dat er rekening 

moet worden gehouden met het dyna-

mische en multidimensionale karakter 

van getalenteerde spelers. 5,6,11,21 in het 

onderzoek tot nu toe zijn groepsgemid-

delden geanalyseerd, terwijl er indivi-

duele routes op weg naar de top wor-

den gezien.5 De top halen in het voetbal 

kan op verschillende unieke manieren, 

door allerlei combinaties van kwalitei-

ten en uiteenlopende ontwikkelings-

trajecten.1,22 Het is daarom van groot 

belang dat toekomstige ontwikkelings-

modellen rekening houden met ver-

Figuur 4. Testopstelling voor de Loughborough 
Soccer Passing Test (LSPT).

Tabel 1. Straf- en bonustijden 
bij de Loughborough Soccer 
Passing Test (LSPT).

Figuur 3. Testopstelling voor de Slalom Sprint en Dribbel Test (SlalomSDT).
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schillen in tempo van leren en groei- en 

rijpingsprocessen die spelers ervaren 

op hun weg naar het profvoetbal.

Een conclusie die we wel durven te 

trekken is dat spelers die uiteindelijk 

het profvoetbal haalden (gemiddeld) 

op hun 14e al over betere dribbelvaar-

digheden beschikten. Alle talentvolle 

spelers lieten na hun groeispurt nog 

een verbetering op het dribbelen zien, 

dit in tegenstelling tot het sprinten, dat 

na de groeispurt al een plateau bereikt 

had. Verschillen tussen de spelers 

werden hoofdzakelijk gevonden op de 

combinatie van snelheid en nauwkeu-

righeid van de technische vaardighe-

den; dit lijkt dus belangrijker te zijn 

dan alleen snelheid.

Jeugdopleidingen
Jeugdopleidingen kunnen baat hebben 

bij deze resultaten. Aan jeugdopleidin-

gen wordt aanbevolen om de spelers 

periodiek te testen. De prestaties en 

de ontwikkeling van een jeugdspeler 

kunnen vervolgens vergeleken worden 

met de gewenste ontwikkelingsprofie-

len. Wel moet er rekening mee worden 

gehouden, dat het algehele voetbal-

niveau over de tijd verbetert en dat 

de ontwikkelingsprofielen dus ook 

bijgesteld moeten worden.23,24 Met de 

objectieve informatie kunnen zowel 

de jeugdopleidingen als de spelers 

zelf nagaan of een speler achterblijft 

in prestaties en eventueel specifieke 

training nodig heeft om bepaalde 

aspecten te verbeteren. De uitkomsten 

van de testen kunnen ook ondersteu-

nen bij het selectieproces. Zo zouden 

de spelers die op de goede lijn zitten 

op weg naar de top behouden moeten 

blijven binnen de opleiding, omdat zij 

de meeste kans maken om uiteindelijk 

profvoetballer te worden.
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